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På tværs af tre kommuner er man med udgangspunkt i en fælles udfordring 

gået sammen om én fælles vision. Usserød Å, der strækker sig otte kilometer 

gennem Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner, skal i fremtiden 

opleves som et værdifuldt by- og landskabselement, hvor hensynet til både 

miljø og klimatilpasning optimeres og forenes. 

Startskuddet til projektet kom, efter at kraftige regnskyl i 2010 fik vandløbet 

til at gå over sine bredder, hvilket førte voldsomme oversvømmelser med 

sig. Gennem samarbejdet, der er et tidligere EU-LIFE-støttet projekt, har 

kommunerne nu fået etableret en permanent organisatorisk model med 

et fælles beredskab og en fælles vidensdatabase, som skal forhindre 

oversvømmelser langs åen. Der er blevet opsat hydrauliske målesystemer 

og styringsredskaber, der kan simulere vandets bevægelse ved forskellige 

nedbørshændelser, så kommunerne kan forberede sig på at håndtere 

oversvømmelser i fremtiden. Derudover er der etableret regulerende våde enge 

og slusesystemer, som kan fungere som bufferzone i tilfælde af ekstremregn. 

På baggrund af projektets eksemplariske tværkommunale organisationsmodel 

er der yderligere lavet en digital håndbog, som professionelle aktører kan høste 

erfaringer fra. 

  Oversvømmelser af Usserød Å blev starten til et unikt 
tværkommunalt samarbejde om fælles klimatilpasning og 
beredskab, der skal overvåge åens vandstand.
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LANG ER USSERØD Å, DER OVERVÅ-

GES FOR AT FOREBYGGE OVER-

SVØMMELSER

FN’S VERDENSMÅL

Kommunerne har fået 

en fælles teknisk 

værktøjskasse til 

klimatilpasning. 

Indsamling af data 

muliggør et fælles beredskabs- og 

varslingssystem, som borgerne 

ligeledes har indblik i.

Den nye styringsstra-

tegi for en af sluserne 

muliggør, at 

vandstanden kan 

holdes konstant i 

Sjælsø, således at flere af de rovfisk, 

der æder plankton, kan overleve og 

forhindre alger i at vokse1. 

Projektet har banet 

vejen for et blivende 

tværkommunalt 

samarbejde mellem 

de tre kommuner og 

kommunale forsyninger omkring 

Usserød Å, der på sigt kan føre til 

samarbejde på andre områder også.

”PÅ TVÆRS AF DE SÆDVANLI-
GE FORVALTNINGSSKEL ER VI 
LYKKEDES MED AT SKABE EN 
VELFUNGERENDE FORMALISE-
RET SAMARBEJDSPLATFORM 
MELLEM TRE KOMMUNER OG 
FORSYNINGSSELSKABER.”

Thomas Lykke Pedersen 

Borgmester, Fredensborg Kommune

1.Kilde: Lokalavisen.dk, artikel: Usserød Å-projekt 

sikrer flere rovfisk og renere vand, 2015

Går man en tur langs Usserød 
Å, kan man ved et antal 
målestationer aflæse åens 
aktuelle vandstand ved hjælp af 
QR-koder.

Fælles udfordringer 
kræver fælles løsninger 

KOMMUNESAMARBEJDE* 

* Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner




